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Tillämpning av linjära olikheter 
För att lösa problem som är tillämpningar av 

linjära olikheter så måste eleverna kunna kan 

ställa upp olikheter och sedan representera dessa 

i ett koordinatsystem. 

Det krävs alltså förståelse för olikheter, linjära 

funktioner och hur man grafiskt representerar 

dessa och till slut hur dessa hänger ihop och vad 

de betyder, dvs hur ska man tolka olika delar i ett 

koordinatsystem där det finns flera olikheter. 

 
Här kommer nu två frågor till eleverna. De ska 

formulera två olikheter utifrån informationen i 

uppgiften. 

 
 

 

 
 

Det kan finnas flera sätt att skriva uttrycken. De 

enklaste sätten är att skriva 

+ 5 30 750x y  och + 70x y  

I graferna på sid 4 har vi formulerat olikheterna 

som  ...y  . I den första olikheten har vi då 

dividerat alla termer med 30. 

Visa eleverna hur man gör för att skriva in 

uttrycken enligt grafbilden nedan. Man backar ett 

steg över likhetstecknet och i detta fall väljer man 

första alternativet 1:y≤. 

 

 

Istället för att skriva in uttrycken enligt ovan kan 

man under Grafinmatning skriva in uttrycket som 

en relation: 

 
 

Se nästa sida! 
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När eleverna har sid 1.4 uppe så ska de flytta 

punkten P över olika områden och observera om 

det står False eller True bredvid uttrycken. Be dem 

förklara vad detta betyder. Frågorna finns på sid 

1.7. Se nedan. 

 
 

Viktigt att eleverna försöker svara på fråga 6. Det 

är ju själva inkomstfunktionen och den är defini- 

erad tidigare och f(10,10) t ex betyder då

 +  =45 10 105 10 1500.   

 

Viktigt att eleverna förstår att det mörka blåvio- 

letta området representerar lösningar där de båda 

olikheterna är sanna. 

 

 
 

När man söker en skärningspunkt med verktyget 

under Analysera graf så väljer man de två 

linjer/kurvor man vill veta skärningspunkten för. 

Sedan väljer man ett intervall (nedre gräns -övre 

gräns) och sedan trycker man på enter. Man kan 

även söka skärningspunkt med ett geometri- 

verktyg. Punkten (54, 16) ger det största värdet på 

inkomstfunktionen f(x,y). 

 

Om man plottar nu linjen 45x+105y=4110 så går 

denna linje genom punkten (54, 16). Det enklaste 

sättet att plotta linjen är att skriva in den som en 

relation. 

 

 


